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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto : 

“Ya Tuhan kami berilah rahmat kepada kami dari sisi-Mu serta 

sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami.” 

(QS. Al-Kahfi, 10) 

 

 

 

Persembahan : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 
1. Kedua orang tuaku dan adikku yang 
selalu memberikan semangat dan do’a 
yang tiada hentinya 
2. Dosen yang saya hormati 
3. Teman-temanku yang selalu 
memberikan semangat dalam penulisan 
skripsi ini 
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KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan 

judul “PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN 

LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN KEBIJAKAN 

DEVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING” yang disusun sebagai 

syarat akademis untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi  

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung semarang. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik 

tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama 

penyusunan usulan penelitian skripsi ini berlangsung. oleh karena itu, dengan 

kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Ibu Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Sultam Agung Semarang. 

2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

3. Bapak Dr. H. Kiryanto, SE., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing 

atas waktu yang diberikan untuk membimbing dan mengarahkan penulis 

sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 

4. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama 

belajar di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

5. Seluruh karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang yang sudah memberikan banyak informasi kepada penulis. 
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6. Kedua orang tuaku dan adikku yang sudah memberikan dukungan baik 

moral maupun materiil serta do’a yang tiada hentinya sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan baik. 

7. Teman-temanku mbak Dila, Aulia, Amel, Anis, Sifa, Siti, Arum, Anisa 

Febriana yang telah memberikan semangat dan berbagi cerita sehingga 

penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Tegar Aprido Cindamara yang telah memberikan dukungan dan semangat 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Semua teman-teman satu angkatan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah mau berbagi suka 

dan duka serta berbagi ilmu dan pengalaman sehingga penulis termotivasi 

untuk segera menyelesaikan skripsi ini. 

10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 

membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. 

Semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak 

yang berkepentingan. 

 

Semarang, 31 Agustus 2018 
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